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บินด ้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ�นเครื!องสนามบินส ุวรรณภูมิ (BKK) 
TK 069 BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิสตนับูล)  23.00 – 05.10+1 
TK 068 IST(อิสตนับูล)  – BKK(ส ุวรรณภมิู)  01.55 – 15.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ํ�าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ( 1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื!องบินได้น ํ�าหนักไม่เกิน D ก.ก. ** 
 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-��  
** หวัหน้าทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ ฉีดวคัซีนครบแล้วก่อนรบักรุ๊ป �( วนั 
** รบัจองเฉพาะลูกค้าที.ฉีดวคัซีนครบแล้ว �( วนัก่อนเดนิทาง 
** บรกิารเจลล้างมอืตลอดทรปิ  
** วคัซีนที.เดนิทางได้ ทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว �( วนั และสามารถเป็นวคัซีนสูตรไขว้ได้ ** 
** ลูกค้า 15-20 ท่านใช้รถ 27 ที.นั .ง / จํานวน 20-;< ท่านใช้รถ 35 ที.นั .ง / มากกว่า;< ท่าน ใช้รถ (< ที.นั .ง 
** เอกสารสําหรบัการเดินทางเข้าประเทศตุรก ี
1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ คอื วคัซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT ก็
ได้(สามารถทําการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรอืสามารถขอได้ที.สาธารณสุขจงัหวดั)  
**ลูกค้าจดัเตรยีมเอง** 
;.ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ของประเทศตุรกี ก่อนเดนิทาง P; ชั .วโมง **ทางทวัร์จัดการให้** 
** เอกสารสําหรบัการเดินทางกลบัประเทศไทย 
1.ลงทะเบียนผ่านระบบ THAILAND PASS **ลูกค้าจดัเตรยีมเอง** 

 

 

 

 

 



 

DAY 1  กรุงเทพฯ (ส ุวรรณภูมิ)                    (ม ีอาหารและเคร ื!องด ื!มบริการบนเคร ื!องบิน) 
20.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั Tน ( เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9 

สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที.ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั Tนตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื.อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กร ุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 
เที.ยวบินที. TK 069  ** มบีริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั .วโมง ** 

 

DAY 2 อิสตนับูล (ตุรกี) – พระราชวงัโดลมาบาห์เช ล่องเร ือชมช่องแคบบอสฟอรสั – 
ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย  (–/L/D)     

05.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เป็นเมืองที.ม ีความสําคัญที.สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตั Tงแต่ก่อนคริสตกาล มทีําเลที.ตั Tงอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ.งทําให้อิสตนับูลเป็น
เมอืงสําคญัเพียงเมอืงเดียวในโลก ที.ตั Tงอยู่ใน ; ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั.ง THRACE ของบอสฟอรสั) และทวีป
เอเชีย (ฝั .งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัTง ; ทวีป ทําให้เมอืงอิสตนับูลมีความเอกลักษณ์
เฉพาะที.พเิศษ 
นําท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (ABDUL 
MECIT) ในปี ;`�� ใช้เวลาสร้างถึง `a ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกับตะวนัตก ตวั
อาคารยาวถึง baa เมตร ต ั Tงอยู่ริมชายฝั .งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั .งทวีปยุโรปจุดเด่นของ
พระราชวังแห่งนีTคือ มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีท ั Tงเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 
เครื.องแก้วเจียระไน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ และที.มชีื.อเสยีงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจาก
ประเทศองักฤษที.สั .งทําจากแก้วคริสต ัลขนาดใหญ่ที.สุดในโลกหนักถึง <,aaa กิโลกรมั ประดบัดวงไฟ มากมาย
ถึง P<a ดวง พรมทอมอืผนืเดียวที.ใหญ่ที.สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึTนห้องโถงตรงราวทําด้วยไม้วอลนัต 
ลูกกรงราวบนัไดทําด้วยแก้วคริสต ัล พรมชั Tนเลิศราคาแพงที.สุดในโลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรกี เครื.อง
แก้วเจียระไนจากโบฮีเมยีที.ดีที.สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิต์มาทําห้องอาบนํTา (ซาวน่า) ใน
รูปแบบที.เรียกว่า เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิTนที.ประดับประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งนีT คือเฟอร์นิเจอร์ที.ดีที.สุด
จากทั .วทุกมุมในโลก ที.น่าสงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชีTบอกเวลา a�:ab น. อนัเป็น
เวลาที.ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันที. �a พฤศจิกายน ;(i( และมีรูป
ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที.น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้มีรูปร่างใหญ่มาก สูง ��< 



 

เซนติเมตร มนํีTาหนัก ;aa กิโลกรมั โปรดกีฬามวยปลํTา ขี.ม้า ยิ.งธนู เป็นสุลต่านองค์แรกที.เสด็จเยอืนต่างประเทศ 
เช่น อียปิต์ ฝรั .งเศส องักฤษ เบลเยี.ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ที.น่าทึ.งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่าง
ในพระราชวังเป็นของดัTงเดิม มไิด้ถูกขโมยหรือทําลายเสยีหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชมเป็น
คณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศก์ของวงันําชมทีละห้องทีละอาคาร มเีจ้าหน้าที.คอยควบคุมอยู่ท้ายคณะ คอย
ดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหนึ.งนานเกินไป ไม่ให้จบัต้องส ิ.งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุม
รองเท้าทุกคน เพื.อป้องกนัไม่ให้พ ืTนปาร์เกต์อ ันสวยงามต้องสึกหรอ รวมทั TงพืTนพรมอันลํTาค่าเสยีหาย บริเวณ
รอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม้ นํTาพุ สระนํT า รูปปัTน รูปสลักต่างๆ วาง
ประดบัไว้อย่างลงตวั น่าชื.นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอย่างยิ.ง **ปิดทําการทุกวนัพฤหสับด ี 
ถ้าตรงวนัปิดขอสงวนสิทธิYพาไปพระราชวงัท๊อปกาปีแทน** 

   

 



 

นําท่าน ล่องเร ือชมช่องแคบบอสฟอร ัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ.งเป็นช่องแคบที.เชื.อมทะเลดํา (THE 
BLACK SEA) กบัทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) โดยมคีวามยาวประมาณ `; กิโลเมตรความกว้างเริ.ม
ตั Tงแต่ <aa เมตร จนถึง ` กิโลเมตร ช่องแคบนีT ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป
เอเซีย ซึ.งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ที.สําคญัยิ.งในการป้องกันประเทศ
ตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทศันียภาพอันสวยงามของริมฝั.งช่องแคบแห่งนีT ไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั Tงหลาย 

นําท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื.องเทศตั Tงอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที.นี.ถือ
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที.ใหญ่เป็นอนัดับสองในเมอืงอิสตนับูล สร้างขึTนตั Tงแต่ช่วงปี ค.ศ. �bba โดยเป็น
ส่วนหนึ.งของมสัยดิใหม่ ภายในตลาดยงัมสีนิค้ามากมายให้ได้เลือกซืTอ อาทิ อาหาร, เครื.องเทศ, ขนมหวานของ
ตุรกี, เครื.องเพชรพลอย, ของที.ระลึก, ผลไม้แห้ง และเครื.องประดับต่างๆ อีกด้วย 
จากนัTนนําท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ด ีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คือขนมหวานขึTนชื.อของประเทศ
ตุรกี ซึ.งคนท้องถิ.นเรียกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที.ประกอบขึTนจากแป้งและนํTาตาล มกัจะ
มีอลัมอนด์ วอลนัท ถ ั .วพสิตาชิโอ และแมคคาเดเมยีผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมสีชีมพูเข้ม แต่ก็ดู
จางลงไปทนัทีเมื.อเสร์ิฟกับนํTาตาลไอซิ.งที.คลุกเคล้าประหนึ.งแป้งฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและ
มันของถั .วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กบัชาร้อน หรือ ชากลิ.นแอปเปิล 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
** คําแนะนํา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่า ** 



 

การเข้าชมสุเหร่า จําเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส ืTอแขนยาวคลุมข้อมอื มดิชิดไม่รดัรูป และเตรียมผ้าสําหรบัคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสืTอแขนยาว ไม่รัดรูปนําท่านเข้าชม ส ุเหร ่าส ีนํ�า เ งิน  (BLUE 
MOSQUE) หรือชื.อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที. � (SULTAN AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุก
แห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพสถานที. ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสยีงดงั และกรุณา
ทํากิริยาให้สํารวม สุเหร่านีTสร้างในปี ;�<; เสร็จปี ;�<� (� ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดส ิTนพระชนม์ด้วยอายุเพียง 
;P พรรษา) มหีอเรียกสวด อยู่ b หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้นําศาสนาขึTนไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื.อให้ผู้คน
เข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื.อสุเหร่าสนํีTาเงินภายในประดับด้วยกระเบืTองสฟ้ีาจากอิซนิค ลวดลายเป็น
ดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั .น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที.ให้สุลต่านและ
นางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มหีน้าต่าง ;ba บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที.ฝัง
ศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมสี ิ.งก่อสร้างที.อํานวยความสะดวกให้กบัประชาชนทั .วไป เช่น ห้องสมุด 
โรงพยาบาล โรงอาบนํTา ที.พกักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลีเรีย (KULLIYE) 

นําท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ.งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ.งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขนัขบัรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคําว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใช้ในภาษาฝรั .งเศส
ด้วย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเส ียดายที.
เหลือแต่ซากปรักหักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบัน แม้จะ



 

ยิ.งใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึTนระหว่างปี ค.ศ. ;a`-``a แต่ปัจจุบันเหลือเพยีง เสา ̀  ต้น คือ เสา
คอนสแตนตินที. P (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื.อไหร่ไม่ม ีใครทราบ แต่บูรณะเมื.อศตวรรษที. 
�a เสาต้นที. ; คือ เสางู ที.เชื.อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา (P� ปี เป็นรูปสลักงู ` ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี 
(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตั Tงที.นี.เมื.อ ศตวรรษที. ( ปัจจุบันเหลือเพียงครึ.งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา 
อิยปิต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ `�a ปี มรีากศัพท์
มาจากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เขม็ หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์
จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึTนสู่ยอด
ด้านบนเป็นแท่งสี.เหลี.ยมสี.ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ 
เช่น ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที.มตี้นกําเนิดจากอียปิต์โบราณ 
เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึTนเป็นคู่ ต ั Tงอยู่ ณ บริเวณทางเข้า วิหาร 
ตัวอย่างเช่นที. วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วย
อกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื.องราวของการสร้างเพื.อบูชาเทพเจ้า ดงันั Tน เสาโอเบลิสก์
จึงเป็นเสมอืนหนึ.งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งที.ต ั Tงของสถานที.สําคญั หรือสถานที.ศกัดิ tสทิธิ tของอียปิต์ 
นําท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 ส ิ.งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง 
เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน 
ภายในติดกระจกส ี เมื.อเติร์กเข้าครองเมอืง ได้เปลี.ยนโบสถ์นี.ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. �(<` ฉาบปูนทบักําแพงที.
ปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑ์ที.
วนันีTคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเปี.ยม โดยเฉพาะโดมที.ใหญ่ที.สุดเป็นอนัดับ ( ของโลกซึ.งมพี ืTนที.โล่ง
ภายในใหญ่ที.สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตวัรับนํTาหนักของอาคารลงสู่พืTนแทนการใช้เสาคํTายนัทั .วไป 
นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที.ถือว่าลํTาหน้ามากในยุคนั Tน (ถือเป็นหนึ.งในเหตุผลสําคัญที.ทําให้วิหารฮาเกีย 
โซเฟีย ได้รบัการยกย่องให้เป็น � ใน P ส ิ.งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ ) **ปิดทําการทุกวนัจนัทร ์ ถ้า
ตรงวนัปิดขอสงวนสิทธิYพาไปขึ�นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**   



 

 
ค ํ!า        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัที! GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเทียบเท่า   
 

DAY 3     เมืองเอซีบตั  น ั !งเร ือข ้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เม ืองชานัคคาเล่ – ม ้าไม ้ 
      เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย     (B/L/D)                  

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่ เม ืองอ ีซีบตั (ECEABAT) เพื.อนั .งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบคาร์คาเนลส์ สู่เมอืงชานัคคาเล่  
หลงัจากนัTนนําท่านเดินทางสู่ เม ืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั .วโมง)  ปัจจุบัน
เป็นเมอืงที.มคีวามสําคัญทางประวติัศาสตร์ เดิมมชีื.อว่า โบกาซี. (BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) 
มีความยาว b< กิโลเมตร ส่วนที.แคบที.สุดกว้าง �.` กิโลเมตร เนื.องจากตั Tงอยู่บนจุดแคบที.สุดของช่องแคบดาร์
ดาแนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั.งของ ; ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ.งต ั Tงอยู่ ริม
ทะเลมาร์มาร่าตดักับทะเลอีเจียน เป็นที.ต ั Tงของเมอืงทรอย  
นําท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ ําลองเมืองทรอยริมทะเล  (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) 
เป็นม้าไม้ที.มชืี.อเสยีงโด่งดังมากที.สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื.อง ทรอย (Troy) ในปี ;aa( มแีบรด 
พติต์ แสดงชื.อดงัระดับโลกเป็นนักแสดงนํา ทางทีมงานได้จําลองม้าไม้ขนาดใหญ่ส ีดํา เพื.อใช้ดําเนินเรื.องและ



 

เป็นส่วนหนึ.งที.สําคัญของเรื.องทรอย หลังจากนั Tนทางทีมงานจึงมอบม้าไม้จําลองตวันีTให้กบัทางการตุรกี เพื.อเป็น
เกียรติและสร้างชื.อเสยีงให้กับเมอืงชานัคคาเล่อีกด้วย 

 
เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองทรอย (TROY) เมืองที.ม ีชื.อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตั Tงแต่ในอดีต ถูกสร้างขึTนมา
ประมาณ 4,000 ปีที.แล้ว ชม ม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (ANCIENT WOODEN HORSE OF TROY) ม้าไม้
ที.มชีื.อเสยีงโด่งดังมากที.สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื.อง ทรอย (TROY) ที.ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เม ือง
ทรอยเพื.อเป็นของกํานัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื.อเข้ามาเปิดประตูเมอืงทรอย ให้ทหารเข้ามาตี
ตัวเมอืงจนทําให้เมอืงทรอยล่มสลาย ซึ.งเปรียบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ 



 

 
คํ!า บริการอาหารค ํ!า ณ โรงแรมที!พกั  
พกัที! IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า   

 

DAY 4 นั !งกระเช้าส ูเ่มืองเปอร ์กามมั – อะโครโปลิส – เมืองค ูซาดาซี – รา้นเคร ื!องหนัง – 
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มาร ี       (B/L/D)                                                    

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน น ั !งกระเช้าไฟฟ้าขึ�น สู่ เม ืองเปอร ์กามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ที.ตั Tงตระหง่านอยู่เหนือตวั

เมอืงชานัคคาเล่ กว่า �,aaa ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ `a ก.ม. ทางด้านเหนือ
ของแม่นํT าไคซูส ซึ.งเป็นเมืองโบราณของกรีกที.ม ีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ.งม ีสถานที.ท่องเที.ยวที.
สําคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ.งเป็นที.ขนานนามถึงประหนึ.งดงัดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง
สวรรค์ บริเวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปัจจุบนันีT
เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั Tน แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที.เมืองเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครที.ชันที.สุดในโลก ต ั Tงอยู่ใน
ทําเลที.สวยงามที.สุด จุผู้ชมได้มากถึง �a,aaa คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที.สูง ซึ.งเป็นโครงสร้างฐานในการ
ป้องกันเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ.งผู้ตั Tงถิ.นฐานในสมยันัTนมกัเลือกที.สูง ซึ.งมกัจะเป็นเนินเขาที.ด้านหนึ.ง



 

เป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที.เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที.ราบเบืTองล่างที.รายล้อมป้อม
ปราการเหล่านีT 

 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองค ูซาดาซี (KUSADASI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั .วโมง 30 นาที) เมอืงท่าเลียบ
ชายฝั.งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมอืงนีTเป็นเหมอืนท่าเรือขนส่งสนิค้า เป็นเมืองที.มชีื.อเสยีงเรื.องการผลิต
เครื.องหนังคุณภาพสูงส่งออกทั .วโลก 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื!องหน ัง (LEATHER FACTORY) ซึ.งประเทศตุรกีเป็นประเทศที.มฐีานการ
ผลิตเครื.องหนังคุณภาพสูงที.สุดอนัดับต้นๆของโลก ทั TงยงัผลิตเสืTอหนังให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น VERSACE 
, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย  

  นําท่านเดินทางสู่ เม ืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณที.มีการบํารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมอืงหนึ.ง 
เคยเป็นที.อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึ.งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมอืงซึ.งรุ่งเรืองขึTนในศตวรรษที. b 
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื.อ
โรมนัเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึTนเป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเก่าที.สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ.งก่อสร้างเมื.อสมยั ;,aaa ปีที.แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจ้งที.สามารถจุผู้ชมได้กว่า ̀ a,aaa คน ซึ.งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนีT นําท่านชม ห้องอาบนํTาแบบ



 

โรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที.ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํTา ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนันีT หอสมุดเซลซุส 
(LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลิศและมขีนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศ
ให้กบับิดา ชื.อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปีb<P-bbaและได้ฝังโลงศพของบิดาที.ทําจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนีT 

 
จากนัTนนําท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ชื.อกันว่าเป็นที.สุดท้ายที.พระแม่มารีมา
อาศยัอยู่และสิTนพระชนม์ในบ้านหลังนีTตั Tงอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที.ศกัดิ tสทิธิ tที.คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาส
ขึTนไปนมสัการให้ได้สกัครั Tงในชีวิต 

ค ํ!า        บริการอาหาร ณ โรงแรมที!พกั 
พกัที! CARINA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า   
 

DAY 5 ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ!งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส  (B/L/D)         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั .วโมง) เมอืงที.มีนํTาพุเกลือ
แร่ร้อนไหลทะลุขึTนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหกัพังของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนที.ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึก
ขึTนกึ.งสถาปัตยกรรม 
แวะชมโรงงานสิ!งทอ ที.เป็นสนิค้าขึTนชื.อของเมอืงตุรกี ให้ท่านได้เลือกซืTอสนิค้าคุณภาพดีจากโรงานผู้ผลิต 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของนํTาพุเกลือแร่ร้อนนีTได้ก่อให้เกิด
ทศันียภาพของนํTาตกสขีาวเป็นชั Tนๆหลายชั Tนและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทําให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาว



 

ราวหิมะขวางทางนํTาเป็นทางยาว ซึ.งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เม ืองโบราณเฮียราโพลิส 
(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที.สร้างล้อมรอบบริเวณที.เป็นนํTาพุเกลือแร่ร้อน ซึ.งเชื.อกนัว่ามีสรรพคุณ
ในการรักษาโรค เมื.อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองนีTเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหกัพงั
กระจายอยู่ท ั .วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นต้น 

 
คํ!า บริการอาหารค ํ!า ณ โรงแรมที!พกั  
พกัที! TRIPOLIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเทียบเท่า   

 

DAY 6 เมืองอิสปาร ์ตา – สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ – คปัปาโดเกีย – ระบํา BELLY 
DANCE              (B/L/D)                     

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองอิสปาร์ตา (ISPARTA) เป็นที.รู้จ ักกันในนาม “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” เนื.องจากเมอืง
แห่งนีTปลูกดอกกุหลาบส่งออกให้กับประเทศฝรั .งเศส เพื.อผลิตนํTาหอม ระหว่างทางนําท่านเที.ยวชม สวนดอกไม้
หรือสวนผลไม้ (Farm) ตามฤดูกาลนั Tนๆ ซึ.งบริเวณเมอืงนีT เป็นพืTนที.ลุ่มสลบักับภูเขารายล้อม จึงมพีืTนที.ในการ
ปลูกดอกไม้ ผลไม้ตามฤดูกาลอย่างมากมาย ให้ท่านได้อิสระลิTมลองรสชาติของผลไม้และอิสระให้ได้เก็บภาพ
บรรยากาศสวยงามภายในสวนตามอธัยาศยั 



 

 ฤดูกาลของดอกไม้และผลไม้ในเมอืงตุรกี 
 สวนกุหลาบ (Rose Farm) ช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนมถุินายน 
 สวนเชอร์รี. (Cherry Farm) ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนมถุินายน 
 สวนลูกพชี (Peach Farm), สวนองุ่น (Grape Farm) ช่วงเดือนสงิหาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน 
 สวนสตรอเบอรี. (Strawberry Farm) ช่วงเดือนสงิหาคม ถึง ปลายเดือนตุลาคม 
 ** พิเศษ เฉพาะเดือนกรกฎาคม จะพาทุกท่านแวะถ่ายรูปกบัทุ่งลาเวนเดอร์ ท ี!สวยงาม** 

  
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองคอนย่า (KONYA) ซึ.งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง (aa กิโลเมตร 
ระหว่างทางแวะชม ที.พ ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (CARAVANSARAI) เป็นสถานที.พกัแรมของกอง
คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ท่านเดินทางสู่ เม ืองคปัปาโดเก ีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั .วโมง) เป็นบริเวณที.อยู่
ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มคีวามสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ.งของเส้นทางสายไหม 
เส้นทางค้าขายแลกเปลี.ยนวฒันธรรม ที.ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพืTนที.พเิศษ ที.เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื.อประมาณ ` ล้านปีมาแล้ว ทําให้ลาวาที.พ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล กระจาย
ไปทั .วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั Tนใหม่ขึTนมาจากนั TนกระแสนํTา ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัด
เซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื.อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที.
เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (ควํ.า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ.งดินแดนในเทพนิยาย 
จนชนพืTนเมอืงเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื.อ คปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) 
เป็นชื.อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที.อาศยัอยู่ในดินแดนแถบนีT) แปลว่า “ดินแดนม้าพนัธ์ุดี” และใน
ปัจจุบันนีTก็ยงัเลีTยงม้ากันอยู่บริเวณนีT อีกทั Tง ยงัมเีมอืงใต้ดินที.ซ่อนอยู่ใต้เมอืงคัปปาโดเกีย ถือเป็นเมอืงใต้ดิน
โบราณที.ใหญ่ที.สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที.เมอืงใต้ดินแห่งนีTขุดลึกลงไปถึง �a ชั Tน ประมาณ �a เมตร และภายใน



 

เมอืงใต้ดินยงัแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที.เมอืงคปัปาโดเกียมีเมอืงใต้ดินมากถึง �< แห่งและถ้ารวมทั Tงเมอืง
อื.นๆ ด้วยก็เกือบๆ ;aa แห่งเลยทีเดียว และยังมกีารขุดเชื.อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอีกด้วย  ซึ.งภายในเมอืงใต้
ดินมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนํTา ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสตัว์ โบสถ์  บ่อนํTา บางห้องเป็น
ห้องโถงกว้างว่ากนัว่าสามารถจุคนได้มากกว่า `a,aaa คน เลยทีเดียว ด้วยความอศัจรรย์ใต้พภิพแห่งนีT ทาง
องค์กรยูเนสโกได้ขึTนทะเบียนเมอืงใต้ดินแห่งเมอืงคปัปาโดเจีย เป็นสถานที.มรดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟ
ลาน่าด้วย 

ค ํ!า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ พร ้อม ชมการแสดงโชว์ระบาํหน้าท้อง (BELLY DANCE) ซึ.งเป็นการ
เต้นรําที.เก่าแก่อย่างหนึ.ง เกิดขึTนมาเมื.อประมาณ b,aaa ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวติัศาสตร์เชื.อกันว่า ชนเผ่ายปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที.ได้อนุรกัษ์ระบําหน้าท้องให้มมีาจนถึงปัจจุบนั และ
การเดินทางของชาวยปิซีทําให้ระบําหน้าท้องแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที.โดดเด่น สวยงาม จน
กลายมาเป็นระบําหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน (การแสดงอาจจะมกีารยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสทิธิ tไม่
คืนค่าใช้จ่ายในการแสดงถ้ามกีารยกเลิก) 

พกัที! MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล ์ถ ํ�า หรือเทียบเท่า  

 
DAY 7 นครใต ้ดิน – พิพิธภณัฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื!องประดบั – หบุ

เขาพาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร ์          (B/L/D)     
** แนะนําโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ ** 
1. สําหรบัท่านใดที.สนใจขึTนบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ a<.aa น. โดยมรีถท้องถิ.นมารับไปขึTนบอลลูน เพื.อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียในอีกมุม
หนึ.งที.หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ � ชั .วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ.มเติมในการขึTนบอลลูนอยู่ที.ท่านละ 
ประมาณ ;<a เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึTนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที.รวมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร์ ไม่ครอบคลุมการขึTนบอลลูน และ เครื.องร่อนทุกประเภท ดงันั TนขึTนอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน  



 

 
2. รถจี�ปทัวร์ (Jeep Tour) สําหรับท่านใดที.สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืTนดิน 
โปรแกรมจําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถท้องถิ.นมารบั เพื.อชมความสวยงาม
โดยรอบของเมอืงคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืTนดินในบริเวณที.รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี�ป 
ประมาณ 1 ชั .วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ.มเติมในการนั .งรถจี�ปอยู่ที. ท่านละ 120 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ขึTนอยู่กับ
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบัติเหตุที.รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึTน
บอลลูน และเครื.องร่อนทุกประเภท ดงันัTนขึTนอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

 
3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) สําหรับท่านใดที.สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบ ริเวณ
ภาคพืTนดิน โปรแกรมจําเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถท้องถิ.นมารับ เพื.อชม
ความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกียบริเวณภาคพืTนดินในบริเวณที.รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่



 

บนรถคลาสสิค ประมาณ 1 ชั .วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ.มเติมในการนั .งรถอยู่ที. ท่านละ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) ขึTนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที.รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพเิศษ ไม่
ครอบคลุมการขึTนบอลลูน และเครื.องร่อนทุกประเภท ดงันั TนขึTนอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที.ที.ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาว
โรมนั ที.ต้องการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมอืงใต้ดินที.มขีนาดใหญ่ มถึีง 10 ชั Tน แต่ละชั Tนมีความ
กว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็นห้องๆ มที ั Tงห้องครวั ห้องหมกัไวน์ มโีบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มี
บ่อนํTา และระบบระบายอากาศที.ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบ
จนเดินสวนกนัไม่ได้ 



 

 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงที.ตั Tงอยู่ในบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั Tงอยู่ในบริเวณที.เป็นที.ตั Tงถิ.นฐานของผู้คนมาตั Tงแต่สมยัโรมนั และเป็นที.ที.ชาวค
ริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที. หลบหนีภยัจากการไล่ทําร้ายและสงัหารก่อนที.คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที.ได้รับ
การประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที.จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที.ต ั Tงอยู่ในบริเวณนีT 
เป็นเมอืงที.มชีื.อเสยีงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื.องเซรามคิลํTาค่าแห่งหนึ.ง ที.มชีื.อเสยีงโด่งดงัไปทั .วโลก 



 

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ.งองค์กรยูเนสโก 
ได้ขึTนทะเบียนพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งแห่งนีT ให้เป็นมรดกโลก ซึ.งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. � ซึ.ง
เป็นความคิดของชาวคริสต์ที.ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํTาเป็นจํานวนมากเพื.อสร้างโบสถ์ และยงัเป็น
การป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื.นที.ไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ 

นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงาน เซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 
โรงงานเคร ื!องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพื.อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสนิค้าพืTนเมอืงที.ม ี
คุณภาพและชื.อเสยีงโด่งดงัไปทั .วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซืTอสนิค้าได้ตามอธัยาศัย 

เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรือหุบเขาพระ (MONKS VALLEY) เป็นหิน
ทรงสูงใหญ่ที.มรูีปร่างคล้ายเห็ดสามหวั รูปร่างแปลกตา  
จากนัTนนําท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผาที.ชาวเมอืงโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู 
เพื.อให้นกพริาบเข้าไปทํารงัอาศัยอยู่ เนื.องจากสมยัก่อนชาวเมอืงใช้นกพิราบมหีน้าที.เป็นผู้ส่งสารสําคญัในแถบ
ละแวกนั Tน และยังเป็นสตัว์เลีTยงอีกด้วย 
จากนัTนนําท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร ์ (UCHISAR VALLEY)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาคล้าย
จอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที.อยู่อาศยั ซึ.งหุบเขาแห่งนีTมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมอืมนุษย์ไป
เกือบทั .วทั Tงภูเขา เพื.อเอาไว้เป็นที.อยู่อาศยั อุชิซาร์ คือ บริเวณที.สูงที.สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั Tนในอดีตอุชิ
ซาร์ มไีว้ทําหน้าที.เป็นป้อมปราการที.เกิดขึTนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมภียัอีกด้วย 



 

 
คํ!า บริการอาหารค ํ!า ณ โรงแรมที!พกั  

พกัที! MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล ์ถ ํ�า หรือเทียบเท่า  
 

DAY 8     ทะเลสาบเกลือ – เมืององัการา – ส ุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – ทกัซิมสแควร ์  (B/L/–)     
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัTน นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเกล ือ (SALT LAKE) เป็นทะเลสาบนํTาเค็มที.ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของตุรกี ซึ.ง

เป็นทะเลสาบนํTาเค็มที.มเีปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเที.ยวทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน นํTาทะเลสาบจะ
เหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือที.ตกผลึกเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพืTนสขีาวสุดสายตา 
และที.ทะเลสาบเกลือแห่งนีTยงัเคยเป็นสถานที.ถ่ายทําหนัง Star War อีกด้วย 



 

 
นําท่านเดินทางท่องเที.ยว องัการา (ANKARA) เมอืงหลวงและเมอืงที.ใหญ่เป็นอนัดบัสองในประเทศตุรกีรอง
จากอิสตนับูล เมอืงองัการาเป็นที.ต ั Tงของรฐับาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ 
นําท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและ
สุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ.งเป็นผู้นําในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกี หลงัสงครามโลกครั Tงที. 
� ผู้ก่อต ั Tงสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมุสตาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที. ; ของ
ตุรกี สุสานแห่งนีTออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึTนระหว่างปี ค.ศ. ��(( – ��<` มคีวามสาํคัญกับ 
ประเทศตุรกีเป็นอย่างมาก โดยมกีารบนัทึกลงธนบตัรลีร่าตุรกี ถูกพมิพ์ขึTนระหว่างปี ��bb – ��iP และ ปี ���� 
– ;aa� ปรากฏภาพสุสานแห่งนีTบนธนบัตรลีร่าด้วย 



 

 
เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เม ืองอิสต ันบูล (ISTANBUL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั .วโมง)เป็นเมอืงที.มคีวามสําคญัที.สุดของ
ประเทศตุรกี มปีระวตัิศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั Tงแต่ก่อนคริสตกาล มทีําเลที.ตั Tงอยู่บริเวณช่องแคบบอส
ฟอรสั ซึ.งทําให้อิสตนับูลเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดียวในโลก ที.ต ั Tงอยู่ใน ; ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั .ง THRACE 
ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั.งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัTง ; ทวีป ทําให้เมอืงอิส
ตันบูลมคีวามเอกลักษณ์เฉพาะที.พเิศษ 
นําท่านเดินทางสู่ TAKSIM SQUARE ตั Tงอยู่ในย่านเบโยกลู (Beyoğlu) ในเขตยุโรปของนครอีสตนับูล, ประเทศ
ตุรกี เป็นสถานท่องเที.ยวสําคัญที.ม ีชื.อเสยีง และถือเป็นหัวใจ ของนครอีสตันบูลสมัยใหม่ โดยคําว่า Taksim 
หมายถึง “การแบ่งแยก” หรือ “การกระจาย” ซึ.งมทีี.มาจากในรชัสมยัของ สุลต่านมะห์มุด � (Sultan Mahmud I) 
ด้วยสถานที.แห่งนีTเคยเป็นที.ต ั Tงของ อ่างเก็บนํTาหินยุคออตโตมนั และเป็นจุดที.สายนํTาหลกั จากทางตอนเหนือถูก
รวบรวม และกระจายออกไปยงัส่วนอื.นๆ ของเมอืง นอกจากนีTคําว่า ทกัซิม (Taksim) ยงัหมายถึง รูปแบบดนตรี
พเิศษในเพลงคลาสสกิ ของประเทศตุรกีอีกด้วย 

ค ํ!า อิสระอาหารเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
ได้เวลาอนัสมควรพาทุกท่านเข้าสู่สนามบินอิสตนับูลเพื.อทําการเช็คอินกลับประเทศไทย 

 



 

DAY 9     อิสตนับูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)  (ม ีอาหารและเคร ื!องดื!มบริการบนเครื!องบิน) 
01.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เที.ยวบินที. TK 068  ** มบีริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั .วโมง ** 
15.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

***************************************************************** 
 

** หากล ูกค้าทา่นใดที!จาํเป็นต้องออกตั vวภายใน (ต ั vวเคร ื!องบิน , ตั vวรถทวัร ์ , ต ั vวรถไฟ)  

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร ั �งก ่อนทาํการออกตั vวเนื!องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล ี!ยนไฟล ์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ่านใดมีไฟล ์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์ท ั �งนี �เพื!อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อตัราการให้บริการ  

กําหนดการเดินทาง 
รายละเอ ียดไฟล ์ทบิน และ 

เวลาบิน 

ผ ู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

x-y ทา่น  
ท ่านละ 

z เด็ก x 
ผ ู้ใหญ่  

เด็กมีเต ียง 
(ไม่เกิน zx ปี) 

ท ่านละ 

1 เด ็ก 2 
ผ ู้ใหญ่ 

เด ็กไม่มีเต ียง 
(ไม่เกิน zx ปี) 

ท่านละ 

พกัเด ี!ยว 
เพิ!ม 

อตัรา ท่านละ 

03 – 11 มิถนุายน 65 TK069 BKKIST 23.00-05.10 
TK068 ISTBKK 01.55-15.25 

37,999 37,999 37,999 7,500 

15 – 23 มิถนุายน 65 TK069 BKKIST 23.00-05.10 
TK068 ISTBKK 01.55-15.25 

37,999 37,999 37,999 7,500 

08-15 กรกฎาคม 65 
*เปิดเพิ!ม 

TK069 BKKIST 23.00-05.10 
TK068 ISTBKK 01.55-15.25 37,999 37,999 37,999 7,500 

ในกรณีที! Join land (ไม่ใช้ต ั vวเคร ื!องบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท 



 

** อตัรานี �ยงัไม่รวมค ่าทิปพน ักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัค ุเทศก ์ท ้องถิ!น ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่าร ์สหรฐั 

(USD) ต ่อ ทริป ต่อ ล ูกค ้า ผ ู้เดินทาง z ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว ้นเดก็อายุไม่ถึง x ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ท ั �งนี �ท่านสามารถให้มากกว่านี �ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิY ในการเรียกเก ็บก่อนเดินทางทกุท่าน ที!สนามบิน ในวนัเช็คอิน** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง x ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ่านละ 10,000 บาท ** (ไม่ม ีที!น ั !งบนเคร ื!องบิน) 

 

** ท ่านที!ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงค ์เดินทางไป เพื!อการท่องเที!ยว ประเทศตุรก ี ไม่จาํเป็นต้องยื!นขอ

วีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน y� วนั ต่อคร ั �ง **  

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื.องบิน (ตั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั Tนประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน และค่าภาษีนํTามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี.ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที.ยวใด 
เที.ยวหนึ.ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั �วเครื.องบิน ตามที.

ตามที.ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื.องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื.องบิน โดย

มีนํ�าหน ักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื!องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน D ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิTน แต่ทั TงนีT

เจ้าหน้าที.จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื.อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที.พกัระดับมาตรฐานตามรายการที.ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  
หรือ กิจกรรมอื.นๆ ที.ทําให้โรงแรมตามรายการที.ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tในการปรบัเปลี.ยนโรงแรมที.พกั ไป 

เป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที.ต่างๆ ตามรายการที.ระบุ กรณีไม่รวมจะชีTแจงแต่ละสถานที.ในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที.ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tในการเปลี.ยนแปลงตามความเหมาะสม    



 

- ค่ามคัคุเทศก์ที.คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- ค่าเบีTยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที.ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื.อนไข
ตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื.องดื.ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที.ไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ.น ตามธรรมเนียม 80 USD  ต ่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

� ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ; ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั TงนีTท่านสามารถให้มากกว่านีTได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนีT ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที.สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที.กระเป๋าส ัมภาระที.มนีํT าหนักเกินกว่าที.สายการบินนั Tนๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที.นั .งบนเครื.องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั TงนีTข ึTนอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่นของเครื.องบินแต่ละไฟล์ทที.ใช้บิน ซึ.งอาจเปลี.ยนแปลงได้อยู่ที.สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํTามนั ที.สายการบินเรียกเก็บเพิ.ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื.องบินไปแล้ว 

- ภาษีมูลค่าเพิ.ม 7% และภาษีหกั ณ ที.จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

 

เงื!อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย ̀ a วัน ก่อนออกเดินทาง ม ัดจ ําท่านละ 20,000 บาท และตัดที.นั .งการจอง

ภายใน ; ว ัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนีT กรุณาชําระเงินใน;วันถ ัดไป ก่อนเวลา �b.aa น. เท่านั Tน โดยระบบจะ

ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที.กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั .นหมายถึงว่า กรณีที.มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิ tไปตามระบบ 

ตามลําดบั เนื.องจากทุกพเีรียด เรามทีี.นั .งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

- ชําระส่วนที!เหล ือ 30 วนัก่อนเดินทาง   



 

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี.ยนชื.อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ tไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีที.ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
 

เงื!อนไขการยกเลิก และ เปล ี!ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต ่ y� วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค ่าใช้จ่ายที!เกิดขึ�นจริง  

ในกรณีท ี!วนั เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �� วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง z�-x� วนั ค ืนเงิน ��%ของค่าทวัร ์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั �วเครื.องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื.นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า z�วนั ขอสงวนสทิธิ tไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที.ชําระแล้วทั Tงหมด  

- หากมกีารยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ.งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัTงส ิTน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นโยบายห้ามเข้า

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี.ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี.ยนชื.อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย ;� วนั ก่อนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที.ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที.เกิดขึTนจริงทั Tงหมด ทั TงนีTข ึTนอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที.เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี.ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื.อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที.เกิดขึTนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั Tงแรก ตามจํานวนครั Tงที.เปลี.ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัTงส ิTน 

เงื!อนไขส ําคญัอ ื!นๆที!ท ่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึTนตํ.า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ.ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที.จะชําระค่าบริการเพิ.ม เพื.อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที.จะ

ประสานงาน เพื.อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  



 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ tในการงดออกเดินทาง หรือ เลื.อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื.นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื.อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั Tง ท ั TงนีT ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที.
เป็นกรณีพเิศษทุกครั Tงหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี.ยนแปลงได้ 

- กรณีที.ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื.องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื.อยนืยนักบัเจ้าหน้าที.ก่อนทุกครั Tง และควรจองบตัรโดยสารภายในที.สามารถเลื.อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที.สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี.ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั TงนีTขึTนอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั Tน ส ิ.งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื.อเช็คอินก่อนเครื.องบิน อย่างน้อย ` ชั .วโมง โดยในส่วนนีTหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ t

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที.เกิดขึTนใดๆทัTงส ิTน   
- อาจจะมกีารเปลี.ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัTงก่อนการเดินทาง 

- กรณีที.ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนืTอสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย P 
ว ันก่อนการเดินทาง หรือตั Tงแต่ที.ท่านเริ.มจองทัวร์ เพื.อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื.อจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ.มเติม ทางบริษัทของสงวนสทิธิ tในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที.เกิดขึTนกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื.อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที.หลังจากชําระเงินกรณีที.

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที.ให้ทราบ 
- กรณีที.ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ.ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื.อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย ` หรือ P วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นีT เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื.องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื.อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัTน หากต้องการเปลี.ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ 



 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที.ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที.ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

ห้องพกัเดี.ยวตามที.ระบุ 
- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า b เดือน ณ วนักลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี.โมงเย็นก็จะเริ.มมืดแล้ว สถานที.ท่องเที.ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ �-; ช.ม. การเดินทางควรเผ ื.อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที.ท่องเที.ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื.นได้ต้องใช้ความระมัดระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที.สามารถเดิน

บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื.อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ tเปลี.ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื.องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื.อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีTทางบริษัท
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที.จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ.ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื.องจากการเดินทางท่องเที.ยวในครัTงนีT เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท
จึงขอสงวนสทิธิ t ไม่สามารถขอรบัเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ.งที.ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 

หากระหว่างเดินทาง สถานที.ท่องเที.ยวใดที.ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.งให้ท่าน เนื.องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั Tงหมดแล้ว 
- กรณีที.ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที.จะเกิดขึTนตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที.ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที.สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํTา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ.ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ.งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ.งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัTงสิTน 

ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที.ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิ tไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัTน

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื.อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั

ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที.บริษัทเร็วที.สุด เพื.อยนืยนัการเปลี.ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที.



 

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที.ย ังไม่แ (ตั �วเครื.องบิน) ท่านสามารถเปลี.ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั �วเครื.องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ tในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที.เกิดขึTนจริงทัTงหมด ซึ.งโดย
ส่วนใหญ่ตั �วเครื.องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั TงนีTข ึTนอยู่กบักระบวนการและขั Tนตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี.ยวกับที.นั .งบนเครื.องบิน เนื.องจากบัตรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ tในการเลือกที.นั .งบนเครื.องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที.สุดให้ท่านได้นั .งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที.สุด  

- ข้อมูลเพิ.มเติมเกี.ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที.พัก เนื.องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี.ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ ` ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั Tนกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ tการเก็บค่านํTามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ.ม หากสายการบินมกีารปรบัขึTนก่อนวนัเดินทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทัTงส ิTนแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั Tน 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ t ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัTงสิTน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ.งของผดิกฎหมาย ซึ.งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ t ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัTงสิTน หากเกิดสิ.งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิ tในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ.งของไว้ที.โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที.ท่านต้องการ  

- รายการนีTเป็นเพียงข้อเสนอที.ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั Tงหนึ.ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที.พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ.งอาจจะปรบัเปลี.ยนตามที.ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื!อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได้ยอมรบัเงื!อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล ้ว* 

 



 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที!มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 
 
 
 
 
 


